
 

 

 
                             7300, гр. Кубрат, ул. "Княз Борис І" №1;  тел: (0848) 7 2020; факс: (0848) 7 3205 

      

ЗАПОВЕД 

№ 34 / 16.01.2012 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.62 и чл.64, ал.4 от Наредба 

№4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и 

решение № 16 от 22.12.2011 г. на Общински съвет – Кубрат 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти от 

общинския горски фонд (НТП „Широколистна гора“) в с.Бисерци с ЕКАТТЕ 04131:  

1.1. имот № 542006 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  3 471,00 лв.  

1.2. имот № 542007 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  3 868,00 лв.  

1.3. имот № 542008 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  3 689,00 лв.  

1.4. имот № 542009 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  3 485,00 лв.  

1.5. имот № 542010 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  3 555,00 лв.  

1.6. имот № 542011 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  3 432,00 лв.  

1.7. имот № 542012 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  3 527,00 лв.  

1.8. имот № 542013 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  3 465,00 лв.  

1.9. имот № 542014 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  3 416,00 лв.  

1.10. имот № 542015 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  3 597,00 лв.  

1.11. имот № 542016 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  3 616,00 лв.  

1.12. имот № 542017 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  3 554,00 лв.  

1.13. имот № 542018 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  3 481,00 лв.  

1.14. имот № 542019 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  2 512,00 лв.  

1.15. имот № 542020 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  2 165,00 лв.  

 1.16. имот № 542021 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  1 634,00 лв.  

1.17. имот № 542022 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  1 896,00 лв.  

1.18. имот № 542023 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  1 893,00 лв.  

1.19. имот № 542024 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  1 778,00 лв.  

1.20. имот № 542025 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  1 787,00 лв.  

1.21. имот № 542026 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  1 806,00 лв.  

1.22. имот № 542027 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  1 803,00 лв.  

1.23. имот № 542028 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  1 848,00 лв.  

1.24. имот № 542029 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  1 943,00 лв.  

1.25. имот № 542030 с площ 1,000дка; начална тръжна цена от  1 909,00 лв.  

2. Търгът да се проведе на 15.02.2012 г. от 9.00 часа в Заседателната зала на Общинска 

администрация гр. Кубрат. 

3. Време за оглед на имотите – всеки работен ден от 01.02.2012 г. до 13.02.2012 г. от 09:00 

до 16:00 часа, съгласувано с кмета на с.Бисерци. 

4. Утвърждавам приложените към заповедта тръжни документи. 

5.  Определям: 

5.1. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена 

5.2. Тръжните документи се получават в стая № 4 отдел „Управление на собствеността“ на 

1 етаж на Общинската администрация , като цената на комплект документи е 50 (петдесет) лева. 

Заявленията се подават и приемат до 17.00 часа на 14.02.2012 г. в стая № 25. 

6. В случай на непровеждане на търга, да се проведе повторен търг на 22.02.2012 г. от 9.00 

часа при спазване на същите условия. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.00 

часа на 21.02.2012 г.  

 7. Назначавам комисия в състав както следва: 

…………………………………. 

Тази заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

РЕМЗИ ХАЛИЛОВ 

Кмет на община Кубрат 


